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Kedjesockor 
Du behöver: 

Artesano Definition Sock eller garn av samma 

tjocklek. (ADS har 400 meter/100 gram.) 

1 härva räcker till ett par sockor upp till storlek 40 

ungefär. Ska du sticka större storlek än så behöver 

du lite mer än en härva. 

Strumpstickor 2,5 mm, eller den tjocklek du 

behöver för att få 30 maskor/10 cm i slätstickning. 

Obs! Läsa noga igenom hela mönstret innan du 

börjar! 

Förklaringar: 

r = rät 

a = avig  

vr = vriden rät (stickas i bakre maskbågen)  

tills = tillsammans  

ssk = slip slip knit: lyft två maskor räta, sätt tillbaks 

dem på vänster sticka och sticka dem tillsammans. 

Mönster, höger fot: 

Sticka 1: 10 r, 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a.  

Sticka 2: 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a, 10 r.  

Sticka 3: 7 r, 4 a, 9 r, 4 a, 8 r. 

Mönster, vänster fot: 

Sticka 1: 10 r, 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a.  

Sticka 2: 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a, 1 vr, 1 a, 10 r.  

Sticka 3: 8 r, 4 a, 9 r, 4 a, 7 r.  

1 mönsteromgång = 16 varv.  

Flätan stickas över de 9 räta maskorna mitt fram på sockans ovansida (markerade med fet och 

understruken stil i mönsterförklaringen ovan), på varv 5 i mönsteromgången. 
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Fläta 

Så här stickas flätans 9 maskor:  

Sätt de första 3 maskorna på en hjälpsticka bakom arbetet.  

Sätt nästa 3 maskor på en hjälpsticka framför arbetet.  

Sticka de sista 3 maskorna, sedan de på stickan framför arbetet och sist maskorna du hållit bakom 

arbetet. 

Dags att sätta igång... 

Lägg upp 64 maskor och fördela dem på 4 strumpstickor, 16 maskor per sticka.  

Sticka vriden resår 1 vr, 1 a i 10 varv. Fördela sedan maskorna på 3 stickor enligt följande:  

Sticka 1: 16 maskor  

Sticka 2: 16 maskor  

Sticka 3: 32 maskor 

(Att ha maskorna på 3 stickor underlättar när man ska ”vrida” flätan.) 

Sticka mönster tills du tycker skaftet på sockan är lagom långt, sluta med varv 8. (Jag stickade 3 hela 

mönsteromgångar och så t.o.m. varv 4 på den fjärde.) Håll noga reda på vilket varv i 

mönsteromgången du slutar med, så att du kan fortsätta på rätt varv senare! 

Börja nu med hällappen, den stickas över sticka 1 & 2 (eller över bara en sticka om du tycker det 

känns smidigare): 

Varv 1 (rätsidan): * lyft 1, 1 r *, upprepa *-* varvet ut. 

Varv 2 (avigsidan): lyft 1, resten aviga  

Varv 3 (rätsidan): lyft 1, * lyft 1, 1 r *. Upprepa *-* tills 2 maskor återstår, 2 r. (Ja, du ska lyfta de två 

första maskorna. ☺ ) 

Varv 4: (avigsidan): som varv 2. 

Sticka varv 1-4 totalt 8 gånger och sedan: 

Varv 1 (rs): 18 r, 2 r tills i bm, 1 r, vänd.  

Varv 2 (as): lyft 1 m, 5 a, 2 a tills, 1 a, vänd.  

Varv 3 (rs): lyft 1 m, 6 r, 2 r tills I bm, 1 r, vänd.  

Varv 4 (as): lyft 1 m, 7 a, 2 a tills, 1 a, vänd.  

och så vidare tills alla hällappens maskor är 

stickade. 

Sticka hälften av hälens maskor. Från och med 

nu räknas detta, mitt under hälen, som början på varvet. 

Sticka hälens resterande maskor så att de kommer på en egen sticka. Plocka sedan, med samma sticka, 

upp 15-17 m i kanten av hällappen. Detta blir nu sticka 1. 

Nästa sticka blir nu sticka 2, det är sockans ovansida och där fortsätter du nu sticka mönstret. 

Med en ny sticka, plocka upp 15-17 m på hällappens andra sida och fortsätt sedan med att sticka de 

6 hälmaskorna. 
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Det är alltså inte jätteviktigt exakt hur många maskor du plockar upp, huvudsaken är att det är lika 

många på båda sidorna och att du sedan minskar till rätt antal sen. 

Fr.o.m. nu börjar alla varv mitt under foten. 

Tips: när du nu ska sticka de maskor du plockat upp längs sidorna på hällappen, sticka dem  vridna (i 

bakre maskbågen) så minskar du risken för fula hål.  

Börja nu minska enligt följande: 

Varv 1 

Sticka 1: sticka tills 3 maskor återstår, 2 r tills, 1r  

Sticka 2: mönster  

Sticka 3: 1 r, ssk, resten räta  

Varv 2:  

Sticka 1: alla räta  

Sticka 2: mönster  

Sticka 3: alla räta 

Upprepa dessa två varv tills sticka 1 och 3 har 16 maskor var. 

Sticka sedan slätstickning på sticka 1 och 3 och mönster på sticka 2 tills sockan är ca 5 cm kortare än 

din fot. Fr.o.m. nu stickas alla maskor räta. 

Sticka över maskorna på 4 stickor så att du har 16 maskor/sticka, det blir enklare med 

tåminskningarna då. Börja nu minska för tån enligt följande (varvets början räknas fortfarande från 

mitt under foten): 

Varv 1: 

Sticka 1: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r.  

Sticka 2: 1 r, ssk, resten räta.  

Sticka 3: sticka tills 3 m återstår, 2 r tills, 1 r.  

Sticka 4: 1 r, ssk, resten räta.  

Varv 2: sticka alla maskor räta på alla stickorna. 

Sticka så tills du har 10 maskor/sticka. Minska sedan varje varv tills du har 5 maskor/sticka. 

Sy ihop resterande maskor med kitchener stitch ELLER fortsätt minska tills du har 2 maskor/sticka. Dra då 

av garnet, dra det igenom de återstående 8 maskorna, dra åt, fäst. 

 


